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  الدراسي:التعریف بالمقرر أ. 
  المعتمدة:الساعات . 1
 المقررنوع . 2
   أخرى  متطلب قسم ü  لیةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختیاري ü  إجباري ب.
. السنة / المستوى الذي یقدم فیھ المقرر المستوى 3

األول في السنة األولى ماعدا قسم االعالم المستوى 
 الرابع في السنة الثانیة 

 

 وجدت) إن(. المتطلبات السابقة لھذا المقرر 4
 

 بدون
 وجدت) (إنالمتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر . 5
 

 بدون
 

 ینطبق)(اختر كل ما نمط الدراسة . 6
 النسبة  عدد الساعات التدریسیة الدراسة نمط م
 %100 32 المحاضرات التقلیدیة 1
   التعلیم المدمج  2
    اإللكترونيالتعلیم  3
    عن بعدالتعلیم  4
    أخرى 5

 
 

 مستوى الفصل الدراسي) (على التعلم الفعلیة للمقرر ساعات. 7
 ساعات التعلم النشاط م

 االتصالساعات 
 32 محاضرات 1
  إستودیوأو معمل  2
  إضافیةدروس  3
  تذكر)(ى أخر 4
 32 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*
 15 ساعات االستذكار 1
 10 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 15 المشاریع /إعداد البحوث 4
  )(تذكرأخرى  5
 50 اإلجمالي 

، ویش��مل ذلك: جمیع أنش��طة التعلم، مثل: س��اعات االس��تذكار، للمقررھي مقدار الوقت المس��تثمر في النش��اطات التي تس��ھم في تحقیق مخرجات التعلم * 
 إعداد المشاریع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي یقضیھ المتعلم في المكتبة
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 التعلیمیة:المقرر ومخرجاتھ  ھدف -ب
 :للمقرروصف العام ال .1

 إ�� 
ً
مادة مقدمة �� علم املعلومات مقرر نظري ��دف �ش�ل عام إ�� التعر�ف ��ذا العلم، نظر�اتھ، وتطبيقاتھ، إضافة

 التطرق إ�� خدمات املعلومات، مصادر املعلومات، وتقنيات املعلومات.

  الھدف الرئیس للمقرر. 2
 وتنمية ا�جتمع.بيان مفهوم املعلومات ودورها �� خدمة البحث •  

 التعر�ف �علم املعلومات ومواضيعھ وعالقتھ بالعلوم األخرى.• 

 التعر�ف �عناصر مهنة املعلومات والنظر�ات املتعلقة �علم املعلومات.• 

 التذك�� بأهم ا�جمعيات ومصادر اإلنتاج الفكري �� حقل املعلومات.• 

 االن��نت • 
ً
 .Internetاإلملام بتقنيات ونظم املعلومات وخاصة

 
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 
  للبرنامج

  المعارف 1
 2ع يتعرف الطالب ع�� أهمية املعلومات الذي يبدأ �� هذه املرحلة بالبحث العل�ي 1.1

الطالب من خالل املقرر ع�� املعلومات وأهمي��ا ومن أين يكتســـــــــ��ا وما�� مصـــــــــادرها عرف بت 1.2

 املوثوقة

 4ع

1.3   
1...   
  المھارات 2
 1م يو�ح الطالب أهمية املعلومات للقرارات  2.1

يم�� الطالب املعلومات ال�ــــــحيحة ال�ي �عتمد عل��ا �� اتخاذ القرار الســــــليم ســــــواء �انت من  2.2

خالل العالقات ال�ــــــــــخصــــــــــية مع اآلخر�ن  (و�� املعلومات الشــــــــــفو�ة ) أو من خالل 

 مصادر املعلومات املوثقة

 

 

 1م

 2م للوصول إ�� املعلومات املناسبة  ةاملصادر املناسب�ستخدم الطالب  2.3

 2م �ستخدم الطالب شبكة اإلن��نت �� الوصول إ�� املعلومات ...2

  الكفاءات 3
 يمارس مهارات االتصال مع املستخدم�ن 3.1

 

 3ك

 الذا�ييواصل التعلم  3.2

 

 2ك

 استخدام تقنيات املعلومات وشبكة االن��نت 3.3
ً
 ان يتعلم الطالب ذاتيا

 

 2ك

3...   
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  المقرر موضوعاتج. 
 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 ا�جوانب النظر�ة والتطبيقية لعلم املعلومات.علم املعلومات ، التعر�ف، النشأة والتطور،  1

 4 املعلومات ماهي��ا، أهمي��ا، مصادرها، خدما��ا. 2

 2 مشكالت املعلومات. 3

 2 تقسيمات أوعية املعلومات وتنظيمها وتحليلها وتخز���ا وعرضها 4

 2 مهنة املعلومات. 5
. 
...6
. 

 4 مراكز املعلومات ووظائفها.

7 
 تكنولوجيا  املعلومات : ا�حاسب اآل��، االتصاالت، املصغرات الفيلمية.

 
4 

 4 نظم وشب�ات املعلومات. 8

 4 مؤسسات املعلومات بأنواعها ا�ختلفة. 9

10 
.  Internetاالن��نت 

ً
، عر�يا

ً
 ماهي��ا ، خدما��ا، دوليا
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 32 المجموع
 

 والتقییم:التدریس  د.
 یم یالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتیجیات التدریس  ربط . 1

 یمیالتق طرق التدریس استراتیجیات مخرجات التعلم  رمزال
 المعارف 1.0

1.1 

يتعرف الطالب ع�� أهمية املعلومات  الذي يبدأ 

 �� هذه املرحلة بالبحث العل�ي

 

العروض العلمية واملناقشة 

 وا�حوار

 

ت�ليفات، اختبارات بينية،  

 اختبارات.

1.2 

تعرف الطـــالـــب  من خالل املقرر ع�� املعلومـــات ي

وأهمي��ــــا ومن أين يكتســـــــــــــ��ــــا ومــــا�� مصـــــــــــــــــادرهــــا 

 املوثوقة

 

العروض العلمية واملناقشة 

 وا�حوار

 

ت�ليفات، اختبارات بينية،  

 اختبارات.

 

…    

 املهارات 2.0

 املعلومات للقراراتيو�ح الطالب أهمية  2.1

العروض العملية، املناقشة 

وا�حوار. و التدر�ب العم�� 

 ،و التعلم الذا�ي.

 

ت�ليفات، اختبارات بينية،  

اختبارات، و�طاقات تقدير 

 األداء.
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 یمیالتق طرق التدریس استراتیجیات مخرجات التعلم  رمزال

2.2 

يم�� الطالب املعلومات ال�حيحة ال�ي �عتمد 

عل��ا �� اتخاذ القرار السليم سواء 

العالقات ال�خصية �انت من خالل 

مع اآلخر�ن  (و�� املعلومات الشفو�ة ) 

 أو من خالل مصادر املعلومات املوثقة

 

العروض العملية، املناقشة 

وا�حوار. و التدر�ب العم�� 

 ،و التعلم الذا�ي.

 

ت�ليفات، اختبارات بينية،  

اختبارات، و�طاقات تقدير 

 األداء.

 

… 

املناســـبة للوصـــول إ�� �ســـتخدم الطالب املصـــادر 

 املعلومات املناسبة

 

العروض العملية، املناقشة 

وا�حوار. و التدر�ب العم�� 

 ،و التعلم الذا�ي.

 

ت�ليفات، اختبارات بينية،  

اختبارات، و�طاقات تقدير 

 األداء.

 

 

�ســـــتخدم اســـــتخدام شـــــبكة اإلن��نت �� الوصـــــول 

 إ�� املعلومات

 

املناقشة العروض العملية، 

وا�حوار. و التدر�ب العم�� 

 ،و التعلم الذا�ي.

 

ت�ليفات، اختبارات بينية،  

اختبارات، و�طاقات تقدير 

 األداء.

 
 الكفاءات 3.0

 املناقشة وا�حوار والت�اليف يواصل التعلم الذا�ي  3.1
  

 تقر�ر االداء واالختبارات

 االداء واالختبارات  تقر�ر  وا�حوار والت�اليف املناقشة يتعلم الطالب ذاتيا استخدام شبكة االن��نت  3.2

 تقر�ر االداء واالختبارات  املناقشة وا�حوار والت�اليف يمارس مهارات االتصال مع املستخدم�ن …

 الطلبة  تقییم أنشطة. 2

 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

 %15 السادس اختبار دوري اول  1

 %15 التاسع  اختبار دوري ثا�ي 2

 %10 ا�حادي عشر ت�اليف 3

 %60 السادس عشر اختبار ��ائي  4

5    
6    
7    
8    

 الخ) ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقدیميعرض  شفھي، ،تحریري اختبار(یم یالتق أنشطة
 
 

 الطالبي:األكادیمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -ھـ 
ساعات  3تقديم االستشارات واإلرشاد األ�ادي�ي وفقا ل�جدول الزم�ي للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس بمعدل 

 أسبوعيا، ، كما يتم تخصيص وسائل للتواصل االلك��و�ي باستخدام شب�ات التواصل املناسبة واملتاحة.
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئیس

جدة: دار 0_ د حسن عواد السر��� ، و د شر�ف �امل شاه�ن ، مقدمة �� علم املعلومات1

 ا�خلود للنشر 

 ه 1418  03والتوزيع ط     

عمان:مؤسسة  _ د ز�ي حس�ن الوردي ، و د مجبل الزم املال�ي املعلومات وا�جتمع2     

 الوراق للنشر  

 م2002والتوزيع     

 المساندةالمراجع 

,  2الثقافة العلمية ط_ مقدمة �� علم املعلومات , محمد فت�� عبد الهادي , القاهرة , دار 

2008  

  

_ علم املعلومات , عماد عبد الوهاب الصباغ , عمان , مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع     

 ,1998  

  

_ عصـــــــــــــر املعرفـة واملكتبـات , محمـد فت�� عبـد الهـادي , القـاهرة , ا�جلـد األع�� للثقـافـة ,     

2008  

 اإللكترونیةالمصادر 

 

  Alyaseer.netموقع اليس�� للمكتبات وتقنية املعلومات                           

  Al WARAQ.NETموقع الوراق                                                      

. 

   ىأخر

 
 المطلوبة:المرافق والتجھیزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ)...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسیة، المختبرات، قاعات القاعات(

طالبا وهو العدد التقر��ي  40قاعات ا�حاضـــــــــــرات ال�ي تتســـــــــــع �حوا��     

ل�ـــــل مجموعـــــة من مجموعـــــات املـــــادة، مع توف��   التمـــــديـــــدات الالزمـــــة 

 الستخدام ا�حاسب اآل�� ا�حمول عند الضرورة

     

 

 التقنیة التجھیزات
 البرمجیات) الذكیة،السبورة  البیانات،عرض  (جھاز

 

ا�حاســــــــــــــب اآل�� ا�حمول ا�خاص باملدرس لعرض النماذج والشـــــــــــــرائح  

 عند االحتياج لذلك

  تبعاً لطبیعة التخصص)( ىأخر تجھیزات
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 لمقرر:اجودة  تقویمز. 

  

 یمقیطرق الت ونالمقیم مجاالت التقویم

 مناسبة ا�حتوى العل�ي

 

الـــطـــالب، أعضــــــــــــــــــــاء هـــيـــئـــــــة الـــتـــــــدريـــس، 

 النظراء

 

 مالحظةبطاقة 

 استبيان

 

 فعالية طرق واس��اتيجية التدريس

 

 الطالب، النظراء

 

 بطاقة مالحظة

 استبيان

 

 فعالية طرق تقييم الطالب

 

الـــطـــالب، أعضــــــــــــــــــــاء هـــيـــئـــــــة الـــتـــــــدريـــس، 

 النظراء

 

 بطاقة مالحظة

 استبيان

 

مـــــــدى تـــحصــــــــــــــــيـــــــل مـــخـــرجـــــــات الـــتـــعـــلـــم 

 للمقرر 

 

 قيادات ال��نامج، أعضاء هيئة التدريس

 

 مالحظةبطاقة 

 اختبارات

 

 مصادر التعلم ومواده

 

قيادات ال��نامج، أعضاء هيئة التدريس 

 , الطالب

 

 

 اختبارات

 مقابالت 

 

   
   

 إلخ)مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقییم الطالب، مدى تحصیل ، فاعلیة التدریس (مثل.مجاالت التقویم 
 تحدیدھا) تمی( أخرى ،یرظالمراجع الن البرنامج،قیادات  التدریس،أعضاء ھیئة  (الطلبة، ونالمقیم
 )مباشر وغیر مباشر(یم قیالت طرق

 
 
 

 . اعتماد التوصیف ح
  جھة االعتماد

  رقم الجلسة
  تاریخ الجلسة
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